
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
álláspályázata GINOP 5.1.1. projekt munkatárs 
munkakör betöltésére 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály GINOP 5.1.1. projekt 
munkatárs betöltésére. 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

2018. december 31. napjáig szóló határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2. 

A Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklet 14.1. pontja szerint: Foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi feladatkör.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra európai uniós program keretében ellenőri feladatok 
ellátása. A program támogatási keretének terhére folyósított támogatások helyszíni hatósági 
ellenőrzését elvégzi a támogatással érintett szervezetnél, intézménynél, gazdasági társaságnál. 
Nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése, valamint a projektet érintő 
ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény,  és a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 

• Cselekvőképesség, 

• Büntetlen előélet, 

• Végzettség: A 315/2016.(X.20) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 14.1 pontja szerint. 

• Vagyonnyilatkozat - tételi eljárás lefolytatása, 



• egészségügyi alkalmasság, 

• B kategóriás jogosítvány, 

• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti összeférhetetlenségi eljárás 
lefolytatása. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• ECDL 

• közigazgatási gyakorlat 

• közigazgatási  alapvizsga 

• közigazgatási szakvizsga 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• a pályázó a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott 
szakmai önéletrajza 

• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító 
postai igazolás  

• iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata 

• vagyonnyilatkozat - tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat 

• adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában 

• összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásához szükséges hozzájáruló jognyilatkozat. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője, Hajasné dr. Hertelendi Valéria nyújt a 34/513-580-es 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatoknak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő 
megküldésével (2801 Tatabánya, Pf.: 128.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/507-1/2018 valamint a munkakör 
megnevezését: GINOP 5.1.1. projekt munkatárs 



• Személyesen: Hajasné dr. Hertelendi Valéri a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője részére (2800 Tatabánya, 
Bárdos L. u. 2) 
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2018. május 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.kormanyhivatal.hu -2018. április 23. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a 
Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. A 
pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki. A munkáltatóval kapcsolatosan 
további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet. 

 


